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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1187/2014

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 13 de agosto de 2014.

Aos 13 (treze) dia do mês de agosto de 2014, às 19h min, em sua sede própria, reuniu-se 
em sessão Ordinária a Câmara Municipal de Rio Novo, sob a presidência do Vereador 
Guilherme de Souza Nogueira e com a presença dos seguintes vereadores, Sebastião 
José Esperança, Dionísio Da Dalt Neto, Vinicius Carvalho de Araujo, José Adriano 
Tostes Xavier, Carlos Alberto do Carmo Mattos, Eder Lima Moreira, Dulcimar Prata 
Marques e Allan Martins Dutra Borges. A T A – Dispensada a leitura da Ata n°. 
1186/2014, foi à mesma aprovada com uma abstenção do vereador Allan Martins Dutra 
Borges, por estar ausente à sessão anterior. EXPEDIENTE – 01 – Projeto de Lei n°. 
012/2014. Autoriza abertura de créditos adicionais suplementares ao Orçamento de 
2014. Rio Novo, 15 de julho de 2014. Maria Virginia do Nascimento Ferraz. Prefeita 
Municipal. 0 2 – REQUERIMENTO N°.069/2014. Os vereadores que abaixo 
subscrevem requerem que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria a 
seguir discriminada. Solicite a Senhora Prefeita Municipal que sejam tomadas 
providências em relação à manutenção da antiga escolinha e atual Posto de Saúde do 
Povoado dos Netos. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se deve ao fato de que em 
recente visita, o presidente da Câmara, Guilherme Nogueira, constatou que o local 
encontra-se em péssimo estado de conservação e o pior, sem energia elétrica. Segundo 
depoimentos de moradores da localidade, tal situação vem dificultando o atendimento 
médico realizado no local. Sala das Sessões, 12 de agosto de 2014. Guilherme de Souza 
Nogueira. Sebastião José Esperança. Carlos Alberto do Carmo Mattos. Dulcimar Prata 
Marques. Vinicius Carvalho de Araújo. Assinam juntos os vereadores Eder Lima 
Moreira, Dionísio Da Dalt Netto, Allan Martins Dutra Borges e José Adriano Tostes 
Xavier. Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. Estamos de luto pelo 
presidenciável Eduardo Campos, é uma tragédia que não gostaríamos que acontecesse 
com ninguém. É lição para todos refletirmos sobre nossa linha de pensamento. 
ORDEM DO DIA – 01 – Projeto de Lei n°. 012/2014. Autoriza abertura de créditos 
adicionais suplementares ao Orçamento de 2014. Encaminhado à Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação Final para emissão de parecer final. Em 2° discussão. 
Palavra com o vereador Allan Borges. É um projeto que veio a calhar para o momento, 
falei com Eder Lima que a porta da minha casa virou romaria, principalmente por saúde. 
Buscando no desespero soluções para as pessoas doentes. Ontem mesmo me procurou a 
mãe de uma criança com uma hérnia, com muita dor e a cirurgia será somente em 
outubro, dentre outras situações que tenho visto. A crise da saúde é nacional. Não quero 
aqui culpar o munícipio. Infelizmente vamos caminhar para uma situação em que o 
munícipio será onerado, temos que salvar a vida humana e só nos resta acionar o 
judiciário para que se cumpra o dever constitucional da saúde. Talvez até a própria 
Câmara nos disponha o advogado para agir. A situação vai piorar. Sou favorável a dar a 
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suplementação de credito que foi votada na sessão anterior. Palavra com o presidente 
Guilherme Nogueira. É importante que Vossa Excelência opine pela aprovação. Em 2° 
votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 0 2 – REQUERIMENTO 
N°.069/2014. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos 
presentes. PALAVRA LIVRE – Palavra com o vereador Sebastião Esperança. Neste 
caso deste menino com hérnia tenho acompanhado o processo todo e conseguimos o 
doutor para operá-lo, foram feitos todos os exames, ao levar o resultado para o médico 
ele já estava com anemia, foi iniciado um tratamento e nos quarenta e cinco dias de 
tratamento a anemia não foi controlada e ele não pode ser operado, neste caso não 
houve falha da secretaria de saúde. Palavra com o vereador Eder Lima. Quero pedir que 
seja reiterado o requerimento solicitando manutenção da quadra poliesportiva da quadra 
da Cerâmica. Também quero falar da Festa Literária, não poderia deixar de parabenizar 
pelo evento, a Câmara deve participar, se esta festa se firmar quem sabe chegamos um 
dia a fazer um evento a nível nacional. Hoje foi um dia atípico para a política nacional, 
com o falecimento do candidato a presidência Eduardo Campos. Perde a democracia. 
Palavra com a vereadora Dulcimar Prata. Devemos agradecer ao executivo pelo 
atendimento aos nossos requerimentos sobre a Rua João Lobo Ribeiro, alguns outros 
que estamos aguardando espero que sejam tomadas as providências também. Palavra 
com o vereador José Adriano. Queria saber se o ofício já foi enviado ao comandante da 
polícia militar e se já temos alguma resposta, outra coisa é que foi atendido também o 
requerimento que restaurou a estação ferroviária em Furtado de Campos, o povoado ao 
menos na pracinha ali nunca esteve tão bonito como está agora. Palavra com o vereador 
Allan Borges. A morte do presidenciável Eduardo Campos é uma grande perda para 
todo o país. Outro assunto é que agora há pouco nas redes sociais fui interpelado por um 
cidadão chamado Bruno, por conta dos alunos que novamente terão a oportunidade de ir 
a Índia pelas olimpíadas de matemática, quem sabe tenhamos uma forma de apoiar estes 
alunos, vejamos como ajuda-los. Outra coisa é que o município vem aprovando Leis, 
mas não tem colocado em prática, por exemplo, a Lei que obriga publicação em site da 
listagem de remédios da farmácia básica. Temos que cobrar isso. Palavra com o 
presidente Guilherme Nogueira. Encaminhei o ofício para Escola Raulino sobre a 
Câmara Mirim, já perguntei a diretora se não iria indicar os nomes, vou novamente 
tentar contato com a diretora do Raulino e também o Olympio Araujo. Palavra com o 
vereador Eder Lima. Acho que nós devíamos mandar um ofício para os organizadores 
do encontro que tratou do canil municipal, como não tivemos nenhum representante 
nosso no encontro, justificando nossa ausência e pedindo informações sobre o que foi 
decidido. Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. A funcionária Eliana já pediu 
para que todos que desejam homenagear com títulos de cidadão honorário e benemérito 
que já comecem a preparar a documentação para que a entrega seja feita no final do ano. 
Quanto ao titulo dos almirantes, iremos agendar antecipadamente com eles para a 
mesma data. Palavra com o vereador Allan Borges. Quero informar que depois de 
quatro longos anos eu me afastei definitivamente do glorioso XV de Novembro, já tem 
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uma equipe muito boa trabalhando e tenho certeza que farão um bom trabalho. 
Agradeço por tudo que o município e esta Casa fizeram para ajudar o clube neste 
período. Não havendo mais quem desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão 
mandando que se lavrasse a presente Ata. 
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